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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положення про студентський науковий rурток i проблемну групу в 

Державному вищому навчальному заклад~ «Донбаський державний 

педагогiчний унiверситет» (далi - Д.ДПУ) (далi - Положення) визначас мету i 

завдання дiяльностi наукових гурткiв i проблемних груп, 'ix органiзацiю, 

керiвництво та документообiг. 

1.2 Положення розроблене вiдповiдно до: 

-Закону Укра'iни «Про освiту» вiд 05.09.2017 р. № 2145-VIII; 

-Закону Украi'ни «Про вищу освiту» вiд 01.07.2014 р. № 1556-VII; 

- Закону Украi'ни «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» вiд 

26.11.2015 р. № 848-VIII; 

- Положения про дiяльнiсть студентських наукових гуртюв 

проблемних груп у Сумському державному педагогiчному унiверситетi iменi 

А. С. Макаренка; 

- Положения по студентський науковий гурток проблемну групу 

Житомирського державного унiверситету iменi Iвана Фанка; 

- статуту Д.ДПУ. 

1.3 У цьому Положеннi термiни вживаються у такому значеннi: 

Студентський науковuй гурток (далi - Гурток) - об'сднання здобувачiв 

вищоi' освiти при кафедрi Д.ДПУ, що форму€ться за напрямком науково'i 

дiяльностi кафедри вiдповiдно до затверджених тематичних планiв роботи 

кафедри. 

Проблемна група (далi - Група) - об'сднання здобувачiв вищоi· освiти при 

кафедрi ДДПУ з метою дослiдження конкретно визначено'i науково'i проблеми, 

пов'язано'i з напрямом наукових дослiджень кафедри. 

Наукова дiялы1iсть - iнтелектуальна творча дiяльнiсть, спрямована на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхiв 'ix застосування, основними 

видами якоi· с фундаментальнi та прикладнi науковi дослiдження. 

Здобувачi ви~цоi освiти - особи, якi навчаються у закладi вищо'i освiти на 

певному рiвнi вищо'i освiти з метою здобуття вiдповiдного ступеня i 
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квалiфiкацi'i. 

2. МЕТ А ТА ЗАВДАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ГУРТКIВ / ГРУП 

2.1 Метою дiяльностi Гурткiв / Груп е виявлення найбiльш здiбних i 

талановитих, схильних до науково'i роботи здобувачiв вищо'i освiти, пiдтримка 

науковоi' та творчо'i роботи здобувачiв вищоi· освiти, стимулювання i'x iнтересу 

до дослiдницькоi· дiяльностi, пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв. 

2.2 Основними завданнями Гурткiв / Груп е: 

- залучення здобувачiв вищо'i освiти, якi виявляють 1нтерес до науково

дослiдноi' роботи; 

- шдготовка здобувачiв вищоi' осв~ти для учасп у наукових заходах 

(конференцiях, семiнарах, круглих столах тощо ), конкурсах студентських 

наукових робiт, олiмпiадах; 

- iнформування членiв Гурткiв / Груп про плановi науков1 конференцi'i в 

У краi'нi та за кордоном; 

- допомога в написаннi наукових статей та тез доповiдей; 

- формування наукового свiтогляду, iнтересу до науковоi' творчосп у 

здобувачiв вищоi' освiти, навичок роботи в наукових колективах, оволодiння 

ними методологiею та методами наукового дослiдження; 

- розвиток творчого мислення, науковоi' самостiйностi, свщомого 

вiдношення до навчання, закрiплення та поглиблення отриманих у процесi 

навчання знань; 

- поглиблене вивчення здобувачами вищо'i освiти обраноi' дисциплiни; 

- формування кадрового потенцiалу для дослiдницько'i i науково-

педагогiчноi' дiяльностi; 

- популяризацiя досягнень науки та iнновацiйних технологiй. 

3. ОРГАНIЗАЦIЯ ТА КЕРIВНИЦТВО ГУРТКАМИ / ГРУПАМИ 

3.1. На початку навчального року складаеться рiчний план роботи 

Гуртка / Групи, який розроблясться вiдповiдно до науково-дослiдно'i тематики 

кафедри. 
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3 .2. Засiдання Гуртка / Групи вiдбуваеться зпдно з планом роботи, не 

рiдше одного разу на мiсяць. 

3.3. Основнi форми науково-дослiдно'i роботи: 

- написания рефератiв, пiдготовка мультимедiйних презентацiй; 

- пiдготовка тез доповiдей, наукових статей, повiдомлень тощо; 

- виконання завдань дослiдницького характеру; 

- проведения мiнi-конференцiй, семiнарiв, наукових диспупв, круглих 

столiв, дiлових irop тощо; 

- iндивiдуальна робота здобувачiв вищоi' освiти. 

3.4. Загальну координацiю роботи Гурткiв / Груп здiйснюс завiдувач 

кафедри. 

3 .5. Поточну роботу Гуртка / Групи органiзовус та контролюс науковий 

керiвник, що призначасться завiдувачем кафедри з числа науково-педагогiчних 

спiвробiтникiв кафедри . Науковий керiвник Гуртка / Групи: 

- органiзус роботу Гуртка / Групи; 

- розробляе план роботи на рiк i представляс йога для затвердження 

завiдувачу кафедри; 

- веде протоколи засiдань Гуртка / Групи; 

- наприюнщ навчальноrо року звпус про роботу Гуртка / Групи за 

навчальний рiк; 

- пiдбирае кандидатуру старости Гуртка / Групи й пропонус 'ii для 

затвердження на засiданнi Гуртка / Групи; 

- здiйснюе роботу з членами Гуртка / Групи з урахуванням i'x iнтересiв, 

iндивiдуальних здiбностей i схильностей; 

- надас допомогу в написаннi наукових праць членам Гуртка / Групи; 

- iнформуе членiв Гуртка / Групи про плановi науковi конференцii' в 

Укра'iнi та за кордоном; 

- запрошуе на засщання Гуртка / Групи провщних учених, викладач1в , 

аспiрантiв; 

- клопоче про заохочення здобувачiв вищо'i осв1ти, яю активно беруть 

участь у роботi Гуртка / Групи. 
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3.6. Керiвництво науковою дiяльнiстю Гуртка / Групи може 

здiйснювати тiльки викладач, який ма€ науковий ступiнь доктора або кандидата 

наук . 

3.7. Членом Гуртка може бути будь-який здобувач вищоi' освiти, який 

успiшно навча€ться (не ма€ незадовiльних оцiнок за шдсумками семестру 

навчання), i ма€ бажання поrлибити своi· знания з навчально'i дисциплiни i 

набути навичок дослiдницько'i роботи. Прийом здiйснюсться в добровiльном
у 

порядку на пiдставi усноi· заяви вступаючого. 

3 .8. Органiзацiйна робота Гуртка / Групи здiйснюсться старостою, яка 

обира€ться вiдкритим голосуванням на засiданнi та затверджусться науков
им 

керiвником. Староста Гуртка / Групи: 

- не пiзнiше, нiж за тиждень, повiдомля€ членам Гуртка / Групи про дату 

проведения засiдання; 

- надас допомогу науковому керiвнику в органiзацi'i засiдань, пiдготовцi 

протоколiв засiдань та звiту про роботу Гуртка / Групи за поточний навчальний 

р1к; 

- iнформус членiв Гуртка / Групи про науковi заходи в унiверситетi . 

3.9. Кiлькiсть членiв Гуртка мае бути не менше 5 здобувачiв вищоi' 

освiти, проблемноi" групи - не менше 3 здобувачiв вищоi' освiти. 

3. 1 О. Гуртки / Групи с об'сднаннями здобувачiв вищоi' освпи, що 

займаються науковою дiяльнiстю на некомерцiйнiй основi. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ГУРТКА / ГРУПИ 

4.1. Члени Гуртка / Групи мають право: 

- брати участь у планових заходах Гуртка / Групи; 

- брати участь у наукових заходах (конференцi'i, семiнари, круглi стали), 

конкурсах наукових робiт, олiмпiадах рiзного рiвня; 

- публiкувати власнi науковi працi в наукових виданнях Д.ДПУ та iнших 

380· 
' 

- обирати i бути обраним старостою Гуртка / Групи. 
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4.2. Члени Гуртка / Групи зобов'язанi: 

- протягом навчального року регулярно вщвщувати засщання Г
уртка / 

Групи; 

- виступати з доповiдями науковими повщомленнями на засiданнях 

Гуртка / Групи; 

- виконувати доручення наукового кершника, пов' язанi з оргаюзац1сю 

науковоi" працi. 

5. ДОКУМЕНТИ ПРО ДIЯЛЬНIСТЬ ГУРТКА / ГРУПИ 

5.1 Вiдповiдно до перелiку, наведеному в додатку 1, документи про 

дiяльнiсть Гурткiв / Груп зберiгаються на кафедрi протягом навчального року. 

5.2 Список членiв Гурткiв / Груп оформлюсться вiдповiдно до додатка 2. 
. . 

5 .3 Засiдання Гурткiв / Груп проводяться ВIДПОВIДНО ДО плану' 

затвердженому на навчальний рiк. План роботи (додаток 3) складасться 

науковим керiвником Гуртка / Групи, затверджусться завiдувачем кафедри i 

подасться до пiдроздiлу монiторингу якостi вищоi" освiти. 

5.4 По закiнченнi засiдання Гуртка / Групи науковий кер1вник складас 

протокол засiдання (додаток 4), у якому вказуються: 

дата i мiсце проведения, порядок денний засiдання; 

ШБ доповiдача; 

тема науковоi" роботи, доповiдi; 

. . .. 
питания до доповщача та вщповщ1 на них; 

оцiнка роботи. 

5 .5 Наприкiнцi навчального року науковий керiвник склада€ рiчний звiт 

про роботу Гуртка / Групи за навчальний рiк (додаток 5 ). 

6. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОJl(ЕННЯ 

6.1 Положения вводиться в дiю з наступного дня пiсля його затвердження 

наказом ректора. 

6.2 Змiни та доповнення до Положения вноситься наказом ректора або 

наказом ректора за рiшенням вчено'i ради унiверситету або вiдповiдного 

дорадчого органу. У такому ж порядку Положения скасовусться. 
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6.3 Вiдповiдальнiсть за актуашзащю Положения та контроль за 

виконання його вимог несуть посадовi особи унiверситету вiдповiдно до Ух 

функцiональних обов'язкiв. 

РОЗРОБНИКИ ПОЛОЖЕННЯ: 

Проректор з науково-педагогiчноi' роботи 

Керiвник пiдроздiлу монiторингу 

якостi вищоi' освiти Т. В. Шулик 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогiчноi' роботи 
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Додаток 1 

ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО ПАУКОВОГО 

ГУРТКА / ПРОБЛЕМНОI ГРУПП 

1. Положения про студентський науковий гурток i проблемну групу в 

Державному вищому навчальному заклад~ «Донбаський державний 

педагогiчний унiверситет» 

2. Список членш студентськоrо наукового rуртка / проблемноi' rрупи 

(додаток 2). 

3. План роботи студентського наукового гуртка / проблемноУ rрупи на 

20 _ - 20_ навчальний рiк (додаток 3 ). 

4. Протокол засiдань студентського наукового гуртка / проблемноУ групи 

(додаток 4 ). 

5. Рiчний звiт про роботу студентського наукового гуртка / проблемноУ 

групи за 20 _ - 20_ навчальний рiк (додаток 5). 
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Додаток 2 

№п/п 

1. 

СПИСОК ЧЛЕНIВ СТУ ДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА / 

ПРОБЛЕМНОI ГРУПИ 

(Назва Гуртка / Груn11) 

КАФЕДРА ______________ _ 

(Назва кафсдри) 

ПIБ (повнiстю) Факультет, група Примiтка 

Науковий керiвник 

(пiдпис) (ПIБ) 

Завiдувач кафедри 

(пiдпис) (ПIБ) 
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Додаток 3 

«ЗА ТВЕР ДЖЕНО» 

на засiданнi кафедри 

протокол №_ вiд «_»_ 20_ р. 

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА / 

ПРОБЛЕМНОI ГРУПИ НА 20 - 20 НАВЧАЛЬНИЙ PIK 

(Назоа Гуртка / Груrш ) 

КАФЕДРА ______________ _ 
( l ·l aзoa кафсдр11 ) 

Науковий керiвник Гуртка / Групи _____________ _ 

Напрям роботи Гуртка / Групп ______________ _ 

Мета роботи Гуртка / Групи ________________ _ 

Графiк роботи Гуртка / Групи (день та час проведення. № ayдumopii) ____ _ 

Список членiв Гуртка / Групи (прiзвище, iм ·я, курс, фш.ультет. вказати старосту 

гуртка) 

1 . 

2. 

№ Тематика занять Форми роботи Кiлькiсть Термiн 

п/п годин виконання 

1 . 

Науковий керiвник 

(11 i;1r111c) (ГIIБ) 
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Додаток 4 

ПРОТОКОЛ ЗАСIДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ПАУКОВОГО 

ГУРТКА / ПРОБЛЕМНО! ГРУПП 

(Назва Гуртка / Гру1111 ) 

(Наз в а кафсдри ) 

1. Дата i мiсце проведения , порядок денний засiдання. 

2. Прiзвище, iм'я, по батьковi доповiдача. 

3. Тема науково'~· роботи, доповiдi. 

4. Питания до доповiдача та вiдповiдi на них. 

5. Оцiнка роботи. 

Староста 

(rriдпис) ( ПIБ ) 

Науковий керiвник 

( пiдт1с ) ( ПIБ) 
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Додаток 5 

РIЧНИЙ ЗВIТ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОГО ПАУКОВОГО 

ГУРТКА / ПРОБЛЕМНОI ГРУПП ЗА 20 - 20 НАВЧАЛЬНИЙ PIK 

(Назва Гуртка / Групи) 

(1-fазва кафсдри) 

№ Показники Кiлькiсть 

п/п 

1. Кiлькiсть гурткiвцiв 

2. Кiлькiсть проведених засiдань з вересня 

по червень 

3. Кiлькiсть заслуханих доповiдей на 

засiданнях Гуртка / Групи 

4. Кiлькiсть доповiдей, представлен их 

гуртювцями на наукових заходах в 

межах унiверситету 

5. Кiлькiсть доповiдей, представлен их 

гуртювцями на наукових заходах за 

межами унiверситету 

6. Кiлькiсть робiт гуртювцш, 

опублiкованих за звiтний рiк в наукових 

збiрниках i журналах 

7. Участь гурткiвцiв у конкурсах наукових 

робiт рiзного рiвня (зазначити рiвень -

мiсто, область, всеукра·iнський, 

мiжнародний) 

8. Участь гурткiвцiв 
. . . 

у ошмшадах р1зного 

рiвня (зазначити рiвень - мiсто, область, 

всеукраi·нський, мiжнародний) 

9. Дипломи та грамоти р1зного ступеня, 

отримаш за результатами наукових 

праць 

10. Iнша iнформацiя, що не ввiйшла у звiт 

Побажання та доповнення --------------------

Науковий керiвник 

(11i11n11c) (ПIБ) 

Завiдувач кафедри 

U1i11ш1c) (ГIIБ) 
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Правила заповнення 

«РIЧНОГО ЗВIТУ ПРО РОБОТУ СТУДЕНТСЬКОГО ПАУКОВОГО 

ГУРТКА / ПРОБЛЕМНОI ГРУПИ» 
. . 

1. Вiдповiдi на всi пункти обов'язковi. У випадку 

ставиться О. 

вщсутност~ -

2. Пункти 4-1 О необхiдно розшифрувати в додатках до звiту. 

3. До пункту 9 обо в' язково додаються копi'i. 

4. До звiту можуть додаватися будь-якi матерiали, що вiдображають 

дiяльнiсть Гуртка / Групи. 

5. Звiт та iншi документи про дiяльнiсть Гуртка / Групи зберiгаються на 

кафедрi. 

13 


